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Ένας από πιο αγαπητούς παράγοντες της οικογένειας του Πανιωνίου, ο πρώην Πρόεδρος
Μιχάλης Σταματελάτος (διακρίνεται στο μέσον στη φωτογραφία)
, έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τρίτης 20/4/2010 από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 64
ετών. Ο Μιχάλης Σταματελάτος ανέλαβε Πρόεδρος του Πανιωνίου το 1984, οραματίστηκε
και συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία της μεγάλης ομάδας του Πανιωνίου στα μέσα της
δεκαετίας του ΄80 μέχρι και τις αρχές του 1990. Ως υποδιευθυντής της Λαϊκής-Ιονικής
Τράπεζας την εποχή εκείνη ο Μιχάλης Σταματελάτος υπεξαίρεσε 220 εκατομμύρια
δραχμές από την Τράπεζα, τα οποία διέθεσε στην ομάδα. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8
ετών και εξέτησε τα 5 περίπου χρόνια. Ο πρώην παίκτης του Πανιωνίου Αντώνης Μανίκας
σε συνέντευξή του στον «Sentra 103,3» και στην εκπομπή «Πολλά κιλά μπάλα» περιγράφει
τη μεγάλη αγάπη του Σταματελάτου για τον Πανιώνιο και τον χαρακτηρίζει ως έναν από
τους τελευταίους ρομαντικούς, ο οποίος πλήρωσε βαρύ τίμημα, όχι για προσωπικό του
όφελος, αλλά για να βοηθήσει την ομάδα του. Ο Πανιώνιος αναγνωρίζοντας την προσφορά
του Μιχάλη Σταματελάτου στην ομάδα ανακοίνωσε τη μετονομασία της «Θύρας 4» σε θύρα
Μιχάλη Σταματελάτου. Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη στις 16:30 στην Αγία Φωτεινή και
εν συνεχεία θα αναπαυθεί στο κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ & ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΝΙΚΑ....

ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ
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«20 Απριλίου 2010. Μία ημέρα που θα θυμόμαστε όλοι. Μία ημέρα κατά την οποία η
οικογένεια του Πανιωνίου έχασε ένα σημαντικό μέλος της. Σήμερα, νωρίς το πρωί, έφυγε
από τη ζωή ο τέως Πρόεδρος της ΠΑΕ Πανιώνιος Μιχάλης Σταματελάτος.

Ο Μιχάλης Σταματελάτος ήταν ένα παιδί του Πανιωνίου και αγαπούσε τον σύλλογο όσο
τίποτε άλλο. Όραμα του ήταν ο μεγάλος και αυτοδύναμος Πανιώνιος. Ο ίδιος πλήρωσε
πολύ ακριβά αυτή την αγάπη και το όραμα που είχε για την ομάδα της καρδιάς του. Γι' αυτό
εξάλλου θα μείνει στην ιστορία του συλλόγου ως ένας παράγοντας που πρόσφερε στον
Πανιώνιο με αυτοθυσία και περίσσια δύναμη.

Ο Πανιώνιος ΓΣΣ ΠΑΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια του
εκλιπόντος και ανακοινώνει ότι προς τιμή του θα ονομασθεί η Θύρα 4 του γηπέδου σε 'Θύρα
Μιχάλη Σταματελάτου'».

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΚΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΝΙΚΑ
στον «Sentra 103,3»

«Πρώτα από όλα τον Μιχάλη τον θυμόμαστε όλοι εμείς ως άνθρωπο. Έκανε ένα τεράστιο
λάθος, το πλήρωσε, αλλά δεν το έκανε για τον εαυτό του. Φάνηκε και από τη μετέπειτα ζωή
του. Καταδικάστηκε για χρήματα που τα έδωσε όλα στον Πανιώνιο, τα οποία καταχράστηκε
από την Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα, στην οποία ήταν υποδιευθυντής. Ήταν, ίσως, από τους
τελευταίους ρομαντικούς που προσπάθησαν να βοηθήσουν το σύλλογό τους, όμως το έκανε
με λάθος τρόπο. Είμαι σίγουρος ότι αργότερα θα κάλυπτε αυτό το ποσό. Άλλωστε μόλις
πήρε την επιχορήγηση των 17 εκατομμυρίων από την Πολιτεία τα έβαλε αμέσως στην
Τράπεζα. Τα πράγματα στον Πανιώνιο ήταν οικονομικά πιεσμένα εκείνη την περίοδο και
φάνηκε ότι είχε κάνει την υπεξαίρεση. Το έκανε και τιμωρήθηκε, όμως έπρεπε να έχουν
τιμωρηθεί κι άλλοι από το ποδόσφαιρο. Έχουμε πολλά παραδείγματα, ανθρώπων που
έβαλαν τα χρήματα στην τσέπη. Οι μεγάλες ομάδες είναι χρεωμένες και ψάχνουμε να
βρούμε που είναι δισεκατομμύρια.
Ο Μιχάλης ήταν εξαιρετικός άνθρωπος. Μας έβγαζε τον ψυχισμό του. Νομίζω ότι έμεινε
γύρω στα πεντέμισι χρόνια στη φυλακή, ενώ είχε καταδικαστεί για οκτώ. Τον επισκέφτηκα
και στη φυλακή και τον είδα και μετά. Μιλήσαμε πριν ένα μήνα για ένα προσωπικό μου
πρόβλημα. Μετά τη φυλακή είχε απομονωθεί. Μετά τον Μιχάλη πέρασε η λαίλαπα του
Κοσκωτά, είχαμε κάποιες ψευτοδιοικήσεις.
Μου είπε ο κ. Τσακίρης ότι θα δοθεί το όνομα του Σταματελάτου στη θύρα 4 της Νέας
Σμύρνης και το επικροτώ, διότι παρότι παρανόμησε έβαλε τα χρήματα στην ομάδα».
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